Vill du forma nya regler och krav - innan de införs?
-

Påverka din omvärld – innan den påverkar dig!

Registrars.se är branschorganisationen för .se-registrarer, den enda sammanslutningen i
den svenska registrar- och webbhotellsbranschen.
Registrars.se är den enda organisationen i sitt slag, och har därför en stark
position i förhållande till .SE.
ICANN kräver av .SE att den ska lyssna på sitt internet community. Registrars.se är i
praktiken den enda organiserade rösten .SE kan lyssna på, den enda part som kan tala
för registrar- och webbhotellsbranschen. Detta gör man bl.a. genom regelbundna möten
med .SE, publik påverkan och gentemot andra parter.

-

Vill du ha stöd när du blir utsatt för oseriösa metoder?

Hostingbranschen fortsätter växa. IT-branschens och nätets betydelse bara ökar och
därmed behovet av etiska riktlinjer. Registrars.se är ensamma om att jobba med dessa
frågor. Föreningen är förhållandevis liten och ung. Som medlem har du stora möjligheter
att påverka vad den svenska registrar- och webbhotellbranschen vill, vilka normer som
ska gälla och hur .SE utvecklar sin verksamhet.
Vill du att de som formar branschen ska lyssna på vad DU har att säga? Gå med i
Registrars.se, för endast 500 kr/år kan du vara med och påverka utvecklingen,
innan den påverkar dig!

Vad är Registrars.se?
Registrars.se är en ideell förening som bildats och drivs av ackrediterade registrarer till
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).

Vilka är Registrars.se till för?
Alla företag som är ackrediterade registrarer hos .SE och som aktivt vill driva frågor för
att förbättra arbetet kring SE-domännamn.

Vad står Registrars.se för?
Registrars.se vill föra fram dess medlemmars samlade åsikter och tycken rörande
arbetet kring SE-domännamn. Registrars.se arbetar för sina medlemmars räkning och
har som syfte att mot .SE och andra parter stärka och framföra dess medlemmars
önskemål om vidareutveckling och förändringar kring SE-domännamn.

Vilka krav ställs på medlemmarna för att delta i arbetet?
Det enda kravet som finns är att man betalar en årsavgift på 500 SEK. Därefter väljer
man själv i vilken mån man önskar engagera sig. Man kan bli medlem i styrelsen,
etikgruppen eller bara vara aktiv i maillistan. Det viktigaste är att du stödjer oss med ditt
medlemskap!
Kontakta oss gärna om ni har frågor om vår verksamhet.
Allmänna frågor: info@registrars.se
Styrelsen: styrelsen@registrars.se
Snigelpost:
Registrars.se
C/o Loopia AB
Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås
www: registrars.se

